
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων
(π.δ. 41/2018)

Τρίπολη, 1 Απριλίου 2019



Ενεργητική πυροπροστασία

Τα μέσα πυροπροστασίας που εγκαθίστανται σε 
ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην 

έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για την 
έναρξη φωτιάς ή/και στην άμεση αντιμετώπισή 

της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη
(άρθρο 3 π.δ. 41/2018)



Μελέτες πυροπροστασίας



Παθητική (Δομική) πυροπροστασία
που επηρεάζει την

ενεργητική πυροπροστασία



Γενικά

Ύψος κτιρίου

Παραδείγματα:
• Προσωρινή Διαμονή:
> 23 μ.: αυτόματο σύστημα 
πυρόσβεσης
• Εκπαιδευτήρια: 
> 23 μ.: αυτόματο σύστημα 
πυρόσβεσης
• Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια:
Ε2 > 23 μ.: αυτόματο σύστημα 
πυρόσβεσης
• Γραφεία:
> 23 μ.: αυτόματο σύστημα 
πυρόσβεσης
Κλπ.

Συνολική στεγασμένη 
επιφάνεια

Παραδείγματα:
• Χ.Σ.Κ.:
α. >1000 τ.μ.: Μ.Υ.Π.Δ. σε μουσεία –
εκθεσιακά κέντρα κλπ.
β. > 3500 τ.μ.: πυρόσβεση σε εκθεσιακά 
κέντρα
• Εκπαιδευτήρια: 
> 4000 τ.μ.: Μ.Υ.Π.Δ.
• Εμπόριο:
> 2500 τ.μ.: πυρόσβεση
• Βιομηχανία - Βιοτεσχνία:
> 2500 τ.μ.: Μ.Υ.Π.Δ 
Κλπ.



Παρ. 5.3.1 άρθρο 5 Κεφάλαιο Α΄

Θεωρητικός πληθυσμός (και Πίνακας 3)

Παραδείγματα:
• Χ.Σ.Κ.:
α. 250 άτομα: πυρανίχνευση –
χειροκίνητο – Μ.Υ.Π.Δ.
β. > 150 άτομα στο Υπόγειο: 
πυρόσβεση με νερό
• Εκπαιδευτήρια: 
>50 άτομα: χειροκίνητο
• Κτίρια Υγείας και Πρόνοιας:
Ε2 >3 ορόφους και 200 άτομα: 
πυρανίχνευση
• Γραφεία:
>200 άτομα: πυρανίχνευση
Κλπ.



Πίνακας 5 παρ. 5.3.4 άρθρο 5 Κεφάλαιο Α΄



Πίνακας 7 παρ. 6.2 άρθρο 6 Κεφάλαιο Α΄

Στην περίπτωση εγκατάστασης 
αυτόματου συστήματος 

πυρόσβεσης με νερό 
(καταιονισμού ύδατος)
στο πυροδιαμέρισμα
επιτρέπεται ο δείκτης 

πυραντίστασης να μειώνεται 
κατά 60 λεπτά, σε καμία 

περίπτωση όμως δεν μπορεί να 
υπολείπεται των 60 λεπτών



Πίνακας 9 παρ. 6.5 άρθρο 6 Κεφάλαιο Α΄

Στην περίπτωση εγκατάστασης
αυτόματου συστήματος 

πυρόσβεσης με νερό 
(καταιονισμού ύδατος)

στο πυροδιαμέρισμα, το 
μέγιστο εμβαδόν 

πυροδιαμερίσματος
διπλασιάζεται, εξαιρουμένων 

των χώρων συνάθροισης 
κοινού



Πίνακας 10 παρ. 6.5 άρθρο 6 Κεφάλαιο Α΄

Στην περίπτωση 
εγκατάστασης

αυτόματου συστήματος 
καταιονισμού ύδατος

σε όλο το κτίριο οι τιμές 
μειώνονται κατά 60 min
με ελάχιστο τα 60 min



Παρ. 6.6.8 άρθρο 6 Κεφάλαιο Α΄

Απαιτήσεις απαγωγής καυσαερίων - θερμότητας

Ειδικά για τους υπόγειους χώρους της περίπτωσης α 
ισχύουν επιπροσθέτως οι εξής απαιτήσεις

Υπόγεια τμήματα 
κτιρίων εμβαδού 
άνω των 200 τ.μ.

ΙΙ. Μηχανικός εξαερισμός
Εναλλακτικά αντί του συστήματος φυσικού εξαερισμού 
επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού 
εξαερισμού, που ενεργοποιείται από το σύστημα 
πυρανίχνευσης ή καταιονισμού ύδατος, το οποίο 
πρέπει να παρέχει ανανέωση αέρα 10 φορές ανά ώρα 
και να είναι ικανό να συγκρατήσει τη θερμοκρασία των 
καυσαερίων κάτω από τους 300o για τουλάχιστον για 
μία ώρα



Παρ. 6.7 άρθρο 6 Κεφάλαιο Α΄

Επικίνδυνοι χώροι

I. Κατηγορία Α.
• Γενικές Αποθήκες.
• Κεντρικές Λινοθήκες.
• Ψυχροστάσια, Αντλιοστάσια, 
Μηχανοστάσια.
• Χώροι Καυστήρων Θέρμανσης 
και/ ή λεβήτων με θερμική ισχύ 
≤ 50 kW.
• Χώροι, που λόγω της φύσης 
των περιεχομένων τους 
παρουσιάζουν επικινδυνότητα 
και έχουν πυκνότητα 
πυροθερμικό φορτίο μικρότερη 
ή ίση των 2000 MJ/m2

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
(Παρ. 7.2.2 άρθρο 7)

ΙΙ. Κατηγορία Β.

• Χώροι Καυστήρων θέρμανσης και 

λεβήτων θερμικής ισχύος >50 kW.

• Χώροι Συλλογής Απορριμμάτων ή/και 

Αποτεφρωτηρίων.

• Χώροι υγραερίων και φυσικού αερίου 

όπως αναφέρονται στους οικείους 

κανονισμούς.

• Χώροι Μετασχηματιστών (Μ/Τ και 

Υ/Τ), Η/Ζ, Ηλεκτροστάσια, χώροι 

φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

• Αποθήκες εύφλεκτων υλικών και 

αντικειμένων γενικά.

• Χώροι, που λόγω της φύσης των 

περιεχομένων τους παρουσιάζουν 

επικινδυνότητα και έχουν πυκνότητα 

πυροθερμικού φορτίου μεγαλύτερη των 

2000 MJ/m2

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
(Παρ. 7.2.3 άρθρο 7)



Ενεργητική πυροπροστασία
Ειδικών Διατάξεων

(Ενδεικτικοί Συγκριτικοί Πίνακες 
κανονισμών πυροπροστασίας)



Ενεργητική πυροπροστασία

• Εξορθολογισμός μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

• Ενιαία αντιμετώπιση νέων και υφιστάμενων κτιρίων 

(πυροσβεστικές διατάξεις) 

• Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

• Στατιστικά στοιχεία αστικών πυρκαγιών την τελευταία δεκαετία



Κατοικίες



Προσωρινή Διαμονή



Συνάθροιση Κοινού



Εκπαίδευση



Εμπόριο



Γραφεία



Ενεργητική πυροπροστασία:
Γενικές απαιτήσεις



Γενικές απαιτήσεις

• παρ. 2.4 άρθρου 2 Κεφάλαιο Α΄:
«Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα εγκατάστασης μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας ειδικών κατηγοριών κτιρίων ή χρήσεων,
ισχύουν επιπρόσθετα των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό.»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
- Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες (ΚΥΑ Φ15/2018): Νέα 
κατηγοριοποίηση στις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες με την έκδοσή της 
(Ζ1: Ο, Α1 - Ζ2: Α2, Β - Ζ3: C – Αντιστοίχιση με π.δ. 41/2018)

- Συνεργεία αυτοκινήτων: Υπάγονται στην κατηγορία Ζ1 (Βιομηχανία – Βιοτεχνία)

- Πρατήρια Καυσίμων και Ενέργειας: Κατηγορία Λ4 του άρθρου 11 (χειροκίνητο –
πυρόσβεση πάνω από 300 τ.μ.)

- Αποθήκες: κατάταξη βάσει Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας, εκτός εάν το πυροθερμικό
φορτίο παραμένει σχετικά σταθερό 



Γενικές απαιτήσεις

• παρ. 5.7. άρθρου 5 Κεφάλαιο Α΄: 
Κλιμακοστάσια και Ανελκυστήρες πυροσβεστών

• παρ. 7.1. άρθρου 7 Κεφάλαιο Α΄:
«Τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που εγκαθίστανται στα κτίρια 
καθορίζονται από την ειδική τους χρήση σε συνάρτηση με τα μετρικά 
χαρακτηριστικά της (συνολική μικτή επιφάνεια που καταλαμβάνει)»

• παρ. 7.2. άρθρου 7 Κεφάλαιο Α΄:
• «…οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των ανωτέρω 
στοιχείων πυροπροστασίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 15/2014 (Β΄ 3149) Πυροσβεστική Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει».

• παρ. 7.2.2 άρθρου 7 Κεφάλαιο Α΄:
«..Όπου από τις ειδικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόματου 
συστήματος πυρανίχνευσης, αυτό, πρέπει να καλύπτει όλους τους χώρους του 
κτιρίου».



Γενικές απαιτήσεις

• παρ. 7.2.3 άρθρου 7 Κεφάλαιο Α΄:
«Στις περιπτώσεις κτιρίων που επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό 
(καταιονισμού ύδατος), στους χώρους εκείνους όπου το νερό δεν ενδείκνυται ως 
κατασβεστικό μέσο δύναται να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης άλλου 
κατασβεστικού υλικού.

Η αναφορά σε ορόφους κτιρίου κατά την επιβολή των μόνιμων συστημάτων 
ενεργητικής πυροπροστασίας της σήμανσης ασφαλείας και των σχεδιαγραμμάτων 
διαφυγής, πραγματεύεται επιπροσθέτως τους ισογείους και υπόγειους ορόφους, 
ανεξαρτήτως φύσης χρήσης αυτών (κύρια ή βοηθητική) εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
στις ειδικές διατάξεις.

H αναφορά σε συνολική στεγασμένη επιφάνεια αφορά τους χώρους κύριας και 
βοηθητικής χρήσης.

Στις περιπτώσεις πολυώροφων κτιρίων, το εμβαδόν ορόφου, αφορά μικτή επιφάνεια, 
ανεξαρτήτως της επιφάνειας των άλλων ορόφων.»



Γενικές απαιτήσεις

• παρ. 7.3 άρθρου 7 Κεφάλαιο Α΄:
«Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού σε θέματα πυροπροστασίας 
πρέπει να γίνεται με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 14/2014 (Β΄ 2434) Πυροσβεστική 
Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.»

• παρ. 7.4 άρθρου 7 Κεφάλαιο Α΄: Ενδεικτικά προληπτικά μέτρα
«Για την απομείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και ταχείας εξάπλωσης αυτής, 
πρέπει να τηρούνται ορισμένα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Τα εν λόγω μέτρα 
εξειδικεύονται σε ορισμένες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστών των συσκευών και τους ειδικούς κανονισμούς. Επιπροσθέτως των κάτωθι 
αναφερόμενων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας επιβάλλεται η λήψη κάθε άλλου 
κατά περίπτωση μέτρου που αποσκοπεί στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου 
από πυρκαγιά.»

• παρ. 7.5. άρθρου 7 Κεφάλαιο Α΄:
«Εφόσον πραγματοποιείται χρήση ή αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και άλλων 
καυστών ή εν γένει επικίνδυνων υλικών, ισχύουν κατά περίπτωση και εφαρμόζονται 
επιπροσθέτως, οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας».



Προληπτικά μέτρα (παρ. 7.4)



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


